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Για τον αναγνώστη, 

Όταν σκέφτομαι γραμμένες λέξεις, το μυαλό μου γυρνάει πίσω στη μέρα που ο 

Bauji (ο πατέρας μου), πήρε το μικρό μου χέρι στα μεγάλα δυνατά του δάχτυλα, και 

με έμαθε πως να κρατάω μια πένα από καλάμι και να την κινώ πάνω σε μια ξύλινη 

πλάκα. Αργότερα, θυμάμαι σχεδίαζε πάνω στην πλάκα μου, τα γράμματα του 

Αραβικού αλφάβητου, έτσι ώστε να τα ξαναχαράζω από πάνω με την πένα μου για να 

μπορέσω να μάθω την τέχνη της καλλιγραφίας. Ήταν το 1926. Τον ίδιο χρόνο, όταν 

τα χέρια μου απόκτησαν ικανότητα, παρακάλεσα τον μεγάλο Διδάσκαλο Hazur 

Baba Sawan Singh από την Beas να με μυήσει. Δηλαδή να με ευλογήσει με το δώρο 

του Ιερού Λόγου, το ίδιο δώρο που είχε χαρίσει και στον Bauji μου. 

Είχε αγνή φυσιογνωμία και όπως έγραψα με στίχους μου λίγα χρόνια αργότερα: 

Όπου κι αν ταξίδεψα 

από τη γη ως το γαλαξία 

σε κάθε βήμα μου αγάπη συναντούσα 

και ομορφιά σε κάθε βλέμμα Του. 

Από τότε, από την ηλικία των πέντε χρόνων, οι γραμμένες λέξεις και ο άγραφος 

Λόγος άρχισαν να υφαίνουν τον ιστό της ζωής μου. Οι πρώτες προσπάθειες για να 



γράψω στίχους χρονολογούνται από την εποχή του σχολείου. Ακόμα θυμάμαι πως ο 

Bauji, μου έβαλε για πρώτη επίσημη άσκηση στο γράψιμο, ένα ποίημα, ένα κομμάτι 

προς τιμήν του Hazur. 

Όταν αποφοίτησα από το σχολείο, σκόπευα να σπουδάσω πολιτικές επιστήμες στο 

Κολλέγιο, αλλά ο Διδάσκαλος μου είπε ότι θα ήταν προτιμότερο να μάθω Περσικά, 

Αγγλικά καθώς και Ιστορία. Ακολούθησα τη συμβουλή του, και έτσι έβαλα ισχυρά 

θεμέλια στη λογοτεχνική μου σταδιοδρομία. Η εκτίμηση του Hazur για κάτι στίχους 

που συνέθεσα έγινε η οδηγός δύναμη για την μετέπειτα ποιητική μου καριέρα. 

Χρωστώ την μέχρι τότε λογοτεχνική μου εκπαίδευση σε δύο δασκάλους του 

Κυβερνητικού Κολλεγίου της Λαχώρης. Ο sufi Ghulam Mustafa Jabassum, που μας 

δίδαξε την Ουρδική και Περσική γλώσσα ήταν διακεκριμένος ποιητής. Με ενεθάρρυνε 

πολύ, με σύστησε στον διάσημο ποιητή Iqbal και φρόντισε να μεταδοθεί ένα ποίημα 

μου από το ραδιόφωνο, όταν ήμουν μόλις 17 χρονών. 

Ο Eric Dickenson μας δίδαξε Αγγλικά. Είχε σπουδάσει στην Οξφόρδη, έγραφε 

ποιήματα και τον περισσότερο καιρό προσπαθούσε να μας μυήσει στις λεπτότερες 

αποχρώσεις της προσωδίας. Μας συμβούλευε να πηγαίνουμε στις ρίζες των λέξεων 

και να μελετάμε τη Χριστιανική Βίβλο και την Ελληνική Μυθολογία. Χρόνια 

αργότερα, όταν υπηρετούσα την στρατιωτική μου θητεία στο Δελχί, συνάντησα ένα 



διάσημο ποιητή της Ουρδικής, τον Slamin Karshani. Λυτός μου είπε ότι το 

μυστικιστικό ύφος έδινε μεγάλη ιδιαιτερότητα στο γράψιμό μου και με ενθάρρυνε να 

εξακολουθήσω και να αφιερωθώ αποκλειστικά σ ’ αυτό το είδος ποίησης: Με 

προέτρεπε ακόμα να χρησιμοποιώ τις πιο απλές λέξεις χωρίς όμως να θυσιάζω τις 

σύνθετες έννοιες και τα βαθιά νοήματα που προσδίνουν ποιότητα στην τέχνη της 

ποίησης. 

Η πρώτη συλλογή μου από ποιήματα στην Ουρδική γλώσσα ήταν η “Jalash-a-Noor ” 

(Η αναζήτηση του φωτός), που παρουσιάστηκε το 1965, και η δεύτερη, ένα μεγάλο 

ποίημα με τίτλο “Manzil-e-Noor” (Η κατοικία του φωτός), που δημοσιεύθηκε 

τέσσερα χρόνια αργότερα. Πολλές γραπτές συνθέσεις μου από τότε παραμένουν 

αδημοσίευτες. Μερικές μεταφράσεις, καθώς και ένα ποίημα γραμμένο απ’ ευθείας 

στα αγγλικά δημοσιεύθηκαν σε βιβλίο με τίτλο “The Cry of the Soul” (Η κραυγή της 

ψυχής) που κυκλοφόρησε το 1977. Η ποίηση στην Ουρδική γλώσσα είναι πολύ 

διαφορετική από αυτή στα αγγλικά, τόσο στο ήθος όσο και στο ύφος και γι αυτό δεν 

μεταφράζεται εύκολα. Μπορεί κανείς να την γνωρίσει κάπως, μόνο όταν επιλεγμένοι 

στίχοι, που χαρακτηρίζονται για την φρεσκάδα της σκέψης ή της εικόνας, 

μεταφερθούν με επιτυχία σε κάποια άλλη γλώσσα. 

Υπάρχουν σ’ αυτήν εδώ τη συλλογή μερικοί αποκομμένοι στίχοι από ποιήματά μου 

στα Ουρδικά. Η ποίηση, στην ύψιστη μορφή της, θεωρώ πως είναι η κραυγή της 



ψυχής μας. Η ποιητική μου εργασία δεν είναι γέννημα φαντασίας, αλλά πηγάζει μέσα 

από προσωπική εμπειρία και αποκάλυψη. Κάθε στίχος βγαίνει απευθείας από 

κάποιο γεγονός της ζωής μου. Η μυστικιστική αγάπη είναι ένα λεπτό και ευαίσθητο 

θέμα. Μπορεί να είναι δύσκολο γι αυτούς που δεν πέρασαν μέσα από εμπειρίες σαν 

τις δικές μου να καταλάβουν όλη τη σημασία αυτών που γράφω. Ακόμα όταν μιλά για 

γήινη αγάπη, η μυστικιστική ποίηση της προσδίνει θειότητα. Η αγάπη σ' αυτό τον 

κόσμο έχει σαν ιδανικό και ίνδαλμα την ουράνια αγάπη. 

Η Meera  Βαί έλεγε ότι ήταν για πάντα ευλογημένη γιατί αγαπούσε έναν η Κύριο που 

είναι Αθάνατος». Για να μπορέσω να μιλήσω γι αυτή την αγάπη, σαν Ουρδός ποιητής 

που είμαι, στηρίχτηκα αναγκαστικά στη παράδοση των Σούφι. Όσοι διαβάζουν 

Αγγλική ποίηση θα έχουν κατά κάποιο τρόπο εξοικειωθεί με το ποιητικό της λεξιλόγιο 

από τις μεταφράσεις του Omar Khayyam του εκδοτικού οίκου Hitzgerald. 

Ο «Οινοχόος» που δεν μπορούμε να του αντισταθούμε δεν είναι άλλος από τον θείο 

Αγαπημένο. Το «κρασί» που μας κερνάει είναι αυτό του πνεύματος που κυλάει 

αδιάκοπα από τα μεθυστικά μάτια του. Εκπέμπει μονάχα ομορφιά και αγάπη. 

Αποτελεί ένα με τον Κύριο, που είναι η προσωποποίηση της Αγάπης και της Ομορφιάς. 

Γι αυτό λένε πως η Αγάπη αναβλύζει πρώτα από την καρδιά του Αγαπημένου. Τα 

«μαλλιά του Αγαπημένου» είναι συμβολισμός για το πνευματικό μεγαλείο και τη 



χάρη που Τον χαρακτηρίζουν τόσο  σ αυτό το υλικό επίπεδο, όσο και στα πνευματικά 

επίπεδα. 

Η εμπειρία της τελικής ένωσης με το Θείο, δίνει στην ψυχή τέτοια χαρά, ευδαιμονία 

και έκσταση, που πραγματικά είναι ανέκφραστη. Όλοι οι μυστικιστές και κυρίως οι 

Σούφις λένε ότι ο μυστικισμός είναι πιο πάνω από την ποίηση, γιατί είναι πάνω από 

τις λέξεις και τη γλώσσα. Είναι το «μέλι του μουγκού». 

Η μυστικιστική ποίηση τις περισσότερες φορές εκφράζει τους πόθους, τις 

προσδοκίες, τα δάκρυα και την αγωνία που έχει αυτός που ακολουθεί το Μονοπάτι 

που οδηγεί στην τελική ένωση. Οι αμύητοι μπορεί να νομίσουν ότι το Μονοπάτι της 

Πνευματικότητας είναι ένας ατελείωτος πόνος και ένα συνεχές αίσθημα 

αποχωρισμού και να απορούν γιατί οι αναζητητές το ακολουθούν. Στην 

πραγματικότητα όμως, αυτό που οι Χριστιανοί μυστικιστές αποκαλούν η «Σκοτεινή 

Νύχτα της Ψυχής», δεν είναι παρά μια χρήσιμη περίοδος εκπαίδευσης στην 

Εσωτερική ζωή του μαθητή. 

Όποιος έστω και μια φορά «ανακατεύτηκε μέσα στα μαλλιά του Αγαπημένου», 

μπορεί να καταλάβει γιατί και το ελαφρότερο χαμόγελο στα χείλη Του αποτελεί μια 

ικανοποιητική ανταμοιβή για τον μαθητή. Η ανθρώπινη διάνοια είναι περιορισμένη 

και λαθεύει, ακόμα και όταν η υπόθεση είναι θεία. Αν αυτό το μικρό βιβλίο μπορέσει 



να εμπνεύσει έστω και έναν αναγνώστη, θα ήταν για μένα αρκετό. Η ιδέα να 

συγκεντρωθούν σ’ αυτό κάποιοι στίχοι ξεκίνησε από τον Malcolm Tillis και 

γράφοντας τους με το ίδιο μου το χέρι εκπληρώνω μια υπόσχεση που του έδωσα πριν 

από δύο χρόνια. Είμαι ευγνώμων στους Jay και Ricki Linksman και στον Vinod 

Sena που με βοήθησαν να κάνω την επιλογή αυτών των στίχων. 

Δελχί, 8 Μαΐου 1986 

Darshan Singh 



 

 



Κρυμμένα μέσ’ τους στίχους μου 

     είναι χιλιάδες χτυποκάρδια, 

Η ψυχή μου δίνει φωνή 

στη θλίψη όλου του κόσμου. 



 

 



Η αγάπη έχει μονάχα αρχή · 

Ποτέ δεν έχει τέλος. 



 

 



 

Η αγάπη έχει μονάχα αρχή · 

Ποτέ δεν έχει τέλος. 



 

 



Δεν έχω άλλους φίλους 

εκτός απ’ τον Αγαπημένο μου, 

Δεν έχω άλλη δουλειά 

εκτός απ’ την αγάπη του. 



 

 



Καθώς η ομορφιά απ' τη ματιά τον Αγαπημένου 

πήρε τη λάμψη απ’ τη δική μου, 

Έγινε ακόμα πιο μαγευτική 

     και πιο ακατανίκητη. 



 

 



Πάνω στα μάτια πέφτει φως, 

κι ανοίγουν των ονείρων τα μπουμπούκια. 

Τι να πω για τα μαλλιά και για τα μάγουλά σου; 
το ένα είναι η αυγή του τραγουδιού μου, και τ’ άλλο είναι το δείλι. 



 

 



Έχε τουλάχιστον ετούτη τη μεγάλη διαφορά 

     ανάμεσα στην Ομορφιά και στην Αγάπη- 

Η Αγάπη είναι ένα μέλος της συνάθροισης 

    αλλά η Ομορφιά υπερέχει! 



 

 



Δεν έβρισκα χαμόγελα μέσ’ τα λουλούδια, 

ούτε στ’ αστέρια Φως, 

Μέχρι που σε συνάντησα, Αγαπημένε, 

πουθενά δεν έβρισκα χαρά. 
*
 



 

 



Τα γυμνά από το φθινόπωρο μονοπάτια 

ανθίσαν ξάφνου, και λουλούδισαν, 

Όπου κι αν στρέψει τη ματιά ο Αγαπημένος, 

υπάρχει μόνο άνοιξη. 



 

 



Κάθε κόκκος άμμου στην έρημο 

     είν’ ένας καθρέφτης και 

Μέσ’ τις ατέλειωτες αντανακλάσεις σου 

    χάνονται αυτοί που σ’ αγαπούν τρελά. 



 

 



Ω των ονείρων μας πραγματική ζωή, 

αυτός που σηκώθηκε από την κρεβατοκάμαρα με τους χίλιους καθρέφτες 

Το έκανε με μάτια που έχουν χάσει για πάντα 

 τον ύπνο τους. 



 

 



Ξεφεύγοντας από των αστεριών τα μάτια 

      κι από τα βλέμματα των λουλουδιών, 

Συναντήθηκαν δυό καρδιές 

      καθώς έσβηνε η νύχτα. 



 

 



Αυτή τη νύχτα που πέρασα 

       με τη συντροφιά σου 

Ήταν εκπλήρωσή αναζήτησης 

      μιας ολάκερης ζωής. 



 

 



Καρδιά με καρδιά και ψυχή με ψυχή- 

αυτή είναι η αληθινή συνάντηση, 

Τα πήγαινε-έλα και τα προσπεράσματα, 

δεν είναι ούτε μια γνωριμία. 



 

 



Χάθηκα ολότελα μεσ’ τις ματιές 

τον Αγαπημένου, 

Ώ, φίλε, πες μου πως μοιάζει, 
γιατί τουλάχιστον εσύ θα Τον είδες. 



 

 



Ζήτα, απ’ της λογικής το σκότος 

να βρει την τρέλλα της αγάπης, 

Γιατί αυτή η τρέλλα είναι μια ακτίνα Φως 

και τίποτε άλλο, μόνο Φως. 



 

 



Μια μοναδική ματιά τον θείου Οινοχόου 

προκάλεσε μια μεταμόρφωση, 

Μπαίνοντας στην ταβέρνα τον, οι γέροι ασκητές 

γίνανε ρωμαλέοι έφηβοι. 



 

 

 



Γιατί κατηγορείς τους μεθοκόπους 

που είναι τα μάτια τους γεμάτα επιθυμίες, 

Αφού και το κρασί χορεύει 

με τόση μέθη μέσα στο ποτήρι; 



 

 



Ω, ασκητή, πες μου πως ν’ αφήσω 

την μπουκάλα και το ποτήρι; 

Να σταματήσω το κρασί την εποχή της άνοιξης 

δεν θα ’ταν σίγουρα σοφό. 



 

 



Ο κήπος της ψυχής είναι καμένος, 

κι ο ίδιος ο αγέρας αξεδίψαστος, 

Ω, Οινοχόε, με τις υδρίες σου πότιζε και πότιζε 

της γης τα σωθικά. 



 

 



Όταν η φλόγα καθρεφτίζεται στο κύπελο, 

        μια φωτεινή αχτίδα ανατέλλει 

Μα όταν το βλέμμα μου συναντάει το βλέμμα τον Οινοχόου 

       η μέρα σουρουπώνει. 

 



 

 



Τι σημασία έχει αν τις αισθήσεις μας 

δεν ξαναβρούμε; 

Τούτη τη μέρα, Οινοχόε, κέρνα 

να πιούμε όσο μπορούμε. 



 

 



Είχα πιστέψει πως όταν θα ’φτάνε ο Οινοχόος 

θα έσβηνε τη δίψα μου, 

Αλλά, αλίμονο, ήρθε κι έφυγε 

μα η δίψα μου δυνάμωσε. 



 

 



Μάζεψα την ελεημοσύνη 

     απ’ τον ληστή της λεωφόρου, 

Στο μονοπάτι που ταξίδεψα, 

έκανε τη δουλειά αυτή ο Οδηγός μου. 



 

 



Άνθρωποι της λαγνείας φοβού 

αυτή τη χώρα της αγάπης, 

Γιατί εδώ θα βρεις μονάχα 

το σταυρό και την αγχόνη. 
*
 



 

 



Αμέτρητες είν’ οι οάσεις που ανθίσανε 

απ’ των ποδιών μου τις φουσκάλες, 

Θυμίζουνε στην έρημο 
την τρυφερή ομορφιά και την τρέλα της αγάπης. 



 

 



'Άκουσα ότι είσαι ο Πρώτος 

απ’ όλους τους Μεσσίες, 

Όμως παράξενο που δεν γιατρεύεις 

αυτούς που υποφέρουν από αγάπη. 



 

 



Έλα ανήσυχη καρδιά, ας κλάψου με μαζί, 

ας λιώσουμε από πόνο, 

Τί να σκεφτόμαστε για ύπνο τώρα; 
ζούμε μια νύχτα που δεν θα γνωρίσει αυγή. 



 

 



Ακούω κάποιο θόρυβο; 

Είναι τα βήματα του Αγαπημένου 

Ή μήπως με ξεγέλασε 

ο χτύπος της καρδιάς μου; 



 

 



Τούτη τη νύχτα της θλίψης, δεν έχω ανάγκη 

        απ’ το κερί, ούτε απ’ το καντήλι 

Γιατί σαν σε θυμάμαι, Αγαπημένε, 

        δεν βλέπω τίποτε άλλο, μόνο Φως. 



 

 



Η νύχτα σβήνει, η αυγή χαράζει, 

τα δάκρυά μου πέσανε πάνω σ’ όλη την πλάση, 

Γίναν δροσοσταλίδες πάνω στο χορτάρι, 

      σταγόνες δάκρυα σε κάθε λουλούδι. 



 

 



Η υπόσχεση απ' τον Αγαπημένο 

      είναι μία αδιάκοπη επιθυμία, 

Όταν περνά μια νύχτα, 

      περιμένω την επόμενη. 



 

 



Αγάπη είναι το όνομα για μια αδιάκοπη 

ανησυχία της καρδιάς, 

Αν τη η ατέλειωτη επιθυμία 

είναι το σύμβολο της ζωής μου. 



 

 



Η σιωπή μου κρατάει της αγάπης μου 

το μυστικό, 

Μα με προδίδουν 

τα δακρυσμένα μάτια μου. 



 

 



Ένα μυστικό αποκαλύφθηκε 

σε μένα: 

Η Αγάπη δεν είναι μια σταγόνα από δροσιά, 

είναι μια σπίθα από φωτιά. 



 

 



Όταν η μέθη της αγάπης σου 

λίγο ξεφτίζει, 

Έρχεται η ζωή και με κερνάει 

μια κούπα θλίψη. 



 

 



Η θλίψη που βαραίνει τη ζωή μου 

δεν είναι αγιάτρευτη, Αγαπημένε, 

Όταν χαμογελάς, 

το μπουμπούκι της καρδιάς μου θα ανθίσει. 



 

 



Κάθε χαρά που βρέθηκε στο δρόμο μου 

ήταν εφήμερη, 

Μα κι η κάθε λύπη που ένοιωσα 

φαινόταν αιώνια. 



 

 



Όταν απέστρεψες το βλέμμα σον 

από μένα, 

Κατάλαβα, πως ό,τι νόμισα για κήπο με τριαντάφυλλα, 

ήτανε στρώμα με αγκάθια. 



 

 



Χίλιες φορές εχύθηκε 

το αίμα της επιθυμίας μου, 

Όμως κανείς ποτέ δεν βρήκε 

στα μάτια μου μία σταγόνα δάκρυ. 
*
 



 

 



Ω !Αγαπημένε, μπορείς να με γνωρίσεις 

απ’ τις πληγές που μου άνοιξες στην καρδιά, 

Γιατί κρατάω ζωντανές τις αναμνήσεις 

      που ο ίδιος εσύ μου χάρισες. 



 

 



Δόξα στον Αγαπημένο 

που μου ραγίζει την καρδιά, 

Οι ήχοι από την αγωνία της 

γλυκάνανε τη σιγαλιά της νύχτας! 



 

 



Το δάκρυ μου που στάζει πάνω στης φούστας σου την άκρη 

σήμερα είναι ένα δάκρυ, 

Μα αύριο, με τη μαγεία του αγγίγματος σου, 

θα γίνει ένα αστέρι. 



 

 



Ότι στα βάθη της καρδιάς για τον Αγαπημένο 

αρχίζει σαν παράπονο, 

Στην άκρη των χειλιών μου 

γίνεται προσευχή. 



 

 



            Ούτε ένα δάκρυ δεν θα τρέξει από τα μάτια μου, 

                      ούτε παράπονο τα χείλια θα προφέρουν, 

Θα ψάξω να ’βρω άλλους τρόπους 

                     για να πω τους πόθους της καρδιάς μου. 



 

 



Ώ, Ακατανίκητε, είθε να γίνει η καρδιά μου 

καταφύγιο της αγάπης σου, 

Κι ας γίνω μία νυχτοπεταλούδα, στον πυρσό 

της ομορφιάς σου. 



 

 



Δεν βρίσκουμε σημάδια πια 

από την εποχή της πίστης, 

Ό,τι κάποια φορά δοκίμασα, τώρα 

μου μοιάζει όνειρο. 



 

 



Αυτός ο κόσμος ο ασταθής αλλάζει χρώματα 

πολύ συχνά, 

Όμως το μέτωπό μου μένει πάντα σκυμμένο 

μπρος στο κατώφλι σου, ώ, Κύριε. 

 



 

 



Με κάθε αναπνοή πρέπει να σκύβω 

στο Φίλο μου, 

Γιατί χρωστάω τη ζωή μου 

στη χάρη του. 



 

 



Ξεκίνησα με την αυγή του χρόνου, 

             και τώρα πλησιάζω προς τη δύση, 

Τούτη η ζωή είναι σύντομη, 

μα το ταξίδι της αγάπης ήτανε μακρύ. 

* 



 

 



 

Ξεκίνησα μονάχος για το ταξίδι της αγάπης, 

γεμάτος πίστη κι ενθουσιασμό, 

Σε κάθε βήμα ταξιδιώτες ερχόντουσαν μαζί μου 

ώσπου γινήκαμε ένα καραβάνι. 



 

 



Καθώς το καραβάνι με τις επιθυμίες μου 

προχωράει, 
Κάθε στροφή που πλησιάζω 

θαρρώ πως αυτή είναι ο προορισμός μου. 

 



 

 



Πότε θα τελειώσω εκείνο το περίφημο οικοδόμημα 

των επιθυμιών μου; 

Μέχρι τώρα έχω τραβήξει μοναχά λίγες γραμμές, 

και πρέπει να ετοιμάσω ένα ολόκληρο σχέδιο. 

 



 

 



Οι ταξιδιώτες που με ακολουθούν 

       δεν πρόκειται να παραπονεθούν 

Ότι δεν βρήκαν Φως ούτε κι αχνάρια 

       στο μονοπάτι της αγάπης. 

 



 

 



Έμαθα ν ’ αγαπώ όλη την πλάση 

      σαν να ’τανε δική μου 

Το μήνυμα της αγάπης σας είναι το ίδιο 

     μήνυμα της ζωής μου. 



 

 



Τι σημασία αν τ’ όνομά μου είναι άνθρωπος; 

Εγώ είμαι της αγάπης η ψυχή * 

Το σπίτι μου είναι όλη η γη, 

κι η χώρα μου το σύμπαν. 

β 



 

 



J 

Αγκάλιασε τον κάθε άνθρωπο 

σαν να ’ναι κάποιος πολύ δικός σου, 

Και σκόρπα την αγάπη απλόχερα 

      όπου κι αν πας. 
*
 



 

 



Ω Οινοχόε, άσε αυτούς που ’ναι από καιρό χωρισμένοι 

ν ’ αγκαλιάσει ο ένας τον άλλο, 

Και με τη μέθη της αγάπης σου 

κάνε την ανθρωπότητα αληθινά ανθρώπινη. 



 

 



Πλησιάσαμε το φεγγάρι 

και τ’ αστέρια, 

Όμως αλίμονο, δεν φτάσαμε 

τον γείτονά μας την καρδιά. 



 



Σ 9 αυτό τον κόσμο, ο καθένας ασχολείται 

με τη δική του θλίψη, 

Μόνο ο Darshan μοιράζεται τη λύπη 

του συνανθρώπου. 



 

 



Δεν έπαιξα μονάχα με τα μαλλιά 

του Αγαπημένου, 

Μα έπλεξα τ ’ αχτένιστα μαλλιά 

όλου του κόσμου. 



 

 



Μόνο μέσα από το μαρτυρώ και τη θλίψη 

       φτάνει κανείς τον προορισμό του 

Η ζωή μου δεν είναι παρά σκόνη 

      από μαρτύρια. 



 



Όλα τα μέρη λατρείας είναι τα σύμβολα 

του ενός Αγαπημένου. 

Όταν βλέπεις ένα ναό σκύψε το κεφάλι 

και χαιρέτησε όταν δεις ένα τζαμί. 



 

 



Όταν τα λουλούδια της εκκλησίας, του τζαμιού και             

      του ναού ενωθούν, 

Τότε θ’ ανθίσει η άνοιξη 

στον κήπο Σου, ώ, Κύριε. 



 



   Από  αυγή  σε  αυγή, ας  μιλάμε  για  ειρήνη 

         κι ας ακούμε της αγάπης το μήνυμα, 

Τα φορτωμένα με βροχές σύννεφα του Sawan έχουν τυλίξει το πανδοχείο του καιρού, 

Ώ, Οινοχόε, άφησε το κύπελλο της αγάπης να περιφέρεται γύρω και γύρω και γύρω. 





Για τον Συγγραφέα 

Ο Sant Darshan Singh (1921-) είναι ο σημερινός Διδάσκαλος της Surat Shabd Yoga ή Επιστήμης της 
Πνευματικότητας. Την πνευματική του εκπαίδευση χρωστάει στο μεγάλο Άγιο της Beas, Hazur Baba 
Sawan Singh και στον επιφανή πατέρα του Sant Kirpal Singh. To 1974 όταν η πνευματική  αποστολή 
του Sant Kirpal ήρθε στο τέλος της ο πνευματικός μανδύας πέρασε στον Sant Darshan Singh. Ο 
Διδάσκαλος Darshan Singh είναι σήμερα ο πνευματικός προϊστάμενος της «Sawan-Kirpal Ruhani 
Mission» και Πρόεδρος της «Παγκόσμιας Αδελφότητας των Θρησκειών» (World Fellowship of 
Religions) και της «Παγκόσμιας Ένωσης τον Ανθρώπου» (World Unity of Man Society). To 
Κοινοβούλιο της Κολομβίας τον τίμησε με το Μετάλλιο της  Συγκλήτου το 1983. 

Η Surat Shabd Yoga ή Μονοπάτι της Ένωσης της Ψυχής με το Άγιο Πνεύμα ή Λόγο, αντιπροσωπεύει 
αυτό που ο Sant Darshan Singh χαρακτηρίζει με τον όρο «Θετικός Μυστικισμός». Συστήνει στους 
αναζητητές να επιδιώκουν την πνευματική τους ανάπτυξη, που είναι και ο σκοπός της ανθρώπινης 
ύπαρξης, μέσα στο κοινωνικό περιβάλλον που ζούνε. Να εργάζονται για να κερδίζουν τη ζωή τους και να 
εκπληρώνουν όλες τις οικογενειακές και κοινωνικές τους υποχρεώσεις. Είμαστε ψυχές και λειτουργούμε 
πάνω στη γη με τη βοήθεια του νου και του υλικού μας σώματος. Για να αντιληφθούμε τη θεία φύση μας 
πρέπει να αναπτύξουμε την Πνευματικότητα χωρίς να παραμελούμε τη φυσική μας υγεία και την 
ανάπτυξη της διάνοιάς μας. 

Η ζωή του Sant Darshan Singh είναι μια ζωντανή μαρτυρία του μηνύματος του «Θετικού 
Μυστικισμού», τον οποίο διδάσκει. Παράλληλα με τις πνευματικές του επιδιώξεις σαν νεαρός, έπαιρνε 
ενεργό μέρος στον αθλητισμό, σε επιστημονικές συζητήσεις στο Κολλέγιο που σπούδαζε και σε 
φιλολογικές και καλλιτεχνικές εκδηλώσεις. Εργάσθηκε σαν δημόσιος υπάλληλος στην Ινδία από το 1942 
και συνταξιοδοτήθηκε μετά 37 χρόνια διακεκριμένης εργασίας σε ανώτερες κυβερνητικές υπηρεσίες. 



Για τον Sant Darshan Singh η ποίηση στην πιο ανώτερη έκφρασή της είναι η «κραυγή της ψυχής». Η 
εργασία του σαν ποιητής πηγάζει κατ’ ευθείαν από την πνευματική του ζωή και θεωρείται σαν ο 
μεγαλύτερος εν ζωή μύστης ποιητής της Ουρδικής γλώσσας. Το 1969 τιμήθηκε από την Ουρδική 
Ακαδημία  με ειδική διάκριση για την ποιητική του συλλογή, Manzil-e-Noor. 

Στο βιβλίο αυτό βρίσκονται μερικοί στίχοι μεταφρασμένοι από την Ουρδική γλώσσα στα Αγγλικά και 
γραμμένοι ιδιόχειρα από τον ίδιο τον ποιητή. Έστω και αν η μετάφραση της ποίησής του δίνει μια 
αμυδρή αντανάκλαση από το πρότυπο, αυτοί οι στίχοι μπορούν να δώσουν στον αναγνώστη μια ιδέα για 
τον πλούτο και τη δύναμη της μυστικιστικής ποίησης τον Sant Darshan Singh. 

Η διεύθυνση του Διδάσκαλου Darshan είναι: Kirpal Ashram, Canal Road No 2, Vijay Nagar, Delhi 
110009 India όπου και δίνει κάθε Κυριακή πρωί διαλέξεις σε θέματα Θετικού Μυστικισμού. 



OTHER BOOKS 

BY DARSHAN SINGH 

The Cry of the Soul: Mystic Poetry 
The Secret of Secrets: Spiritual Talks 

Spiritual Awakening 
The Challenge of Inner Space 

The Meaning of Christ 

The Wonders of Inner Space 

BY KIRPAL SINGH 
The Crown of Life: A Study in Yoga 
Godman: Finding a Spiritual Master 

A Great Saint-Baba Jaimal Singh: His Life and Teachings 
Heart to Heart Talks-Vols. I and 11 (edited by Malkom Tillis) 

Jap Ji: The Message of Guru Nanak 
Morning Talks 

The Mystery of Death 
Naam or Word 

The Night Is a Jungle and Other Discourses of Kirpal Singh 
Prayer: Its Nature and Technique 

Spiritual Elixir, Vols 1 and 11 
Spirituality: What I l l s  

The Teachings of Kirpal Singh 
(compiled and edited by Ruth Seader) 

The Wheel of Life: The Law of Action and Reaction 
A Brief Life Sketch of Hazur Baba Sawan Singh Ji Maharaj 
God Power, Christ Power, Guru Power 
Simran: The Sweet Remembrance of God 
Man! Know  Thyself * 



BY OTHER AUTHORS 
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